
AANVRAAG TOT TERUGBETALING

……………………………………………………..…………………….(naam, voornaam)

m gastro-oesofagale reflux bij volwassenen m reflux-oesofagitis graad I/II
q initiële behandeling ¶ q hernieuwing ¶ q initiële behandeling · q verlenging ·

 max. 1x/jaar
 

m gastro-oesofagale reflux in de pediatrie
q initiële behandeling ¸ q verlenging »

m gastroparese (volwassenen en pediatrie) m pseudo-obstructie (volwassenen en pediatrie)
q initiële behandeling ¹ q verlenging » q initiële behandeling º q verlenging »

¶ m Reageert onvoldoende op hygiëno-diëtische maatregelen; heeft geen alarmsymptomen; is niet
refractair aan het gebruik van cisapride
en vertoont specifieke klachten van peptische refluxoesofagitis (pyrosis, branderig gevoel, …)

· m Heeft tijdens een recent verleden (5 voorafgaande jaren) een endoscopisch onderzoek ondergaan
dat een oesofagitis graad I of
graad II aantoonde; had geen verhoogd risico tot complicaties; heeft geen antecedenten van een ulcus ventriculi;
reageert onvoldoende op hygiëno-diëtische maatregelen; vertoont geen alarmsymptomen; reageert positief op het
gebruik van cisapride; is niet weerstandig aan het gebruik van cisapride en vertoont specifieke klachten van
peptische refluxoesofagitis (pyrosis, branderig gevoel, …)

¸ m Heeft chronische gastro-oesofagale reflux met digestieve en/of hoge of lage
ademhalingssymptomatologie - waarbij dieetmaatregelen
en houdingstherapie geen of onvoldoende resultaat hebben - aangetoond door een radiografie,
ph-metrie, manometrie, endoscopie of
scintigrafie.

¹ m Scintigrafie waarbij een vertraagde maaglediging werd aangetoond.

º m Radiografie waarbij een intestinale pseudo-obstructie werd vastgesteld.

» m Motivatie behandelende arts.

Patiënt

Indicatie

Objectivatie - Verantwoording



AANVRAAG TOT TERUGBETALING

¶ m Prepulsid 50 tabl. à 20 mg - 20 mg 2x per dag m Prepulsid 100 tabl. à 10 mg
10 mg 4x per dag

gedurende ………….. weken (max. 8 weken)

· m Prepulsid 50 tabl. à 20 mg - 20 mg 2x per dag m Prepulsid 100 tabl. à 10 mg
10 mg 4x per dag

gedurende ………….. maanden (max. 12 maanden)

¸ m Prepulsid pediatrie 100 ml à 1mg/ml m Prepulsid 100 tabl. à 10 mg
0.2 mg/kg 4x per dag …… mg 4x per dag

gedurende ………….. maanden (max. 3 maanden)

¹ºm Prepulsid 100 tabl. à 10 mg m Prepulsid pediatrie 100 ml à 1 mg/ml
volwassenen : 10 mg 4x per dag 0.2 mg/kg 4x per dag
kinderen : …….mg 4x per dag

gedurende ………….. maanden (max. 3 maanden)

» m Prepulsid 100 tabl. à 10 mg m Prepulsid pediatrie 100 ml à 1 mg/ml
volwassenen : 10 mg 4x per dag 0.2 mg/kg 4x per dag
kinderen : …....mg 4x per dag

gedurende ………….. maanden (max. 12 maanden)

Nota : De gelijktijdige vergoeding van Prepulsid* en van antagonisten van de H2-receptoren (Cimetag®, Panaxid®,
Pepcidine®, Tagamet®, Zantac® of van een inhibitor van de protonpomp (DakaR®, Losec® of Logastric®, Pantozol® of
Zurcale®) of van Cytotec®, Denol® of Ulcogant® wordt nooit toegestaan.
* Merknaam
                                                                                                                         RI 300/9904/01

Posologie en duur van behandeling

Datum :
Handtekening :

Stempel

Etiket verzekerde :
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